
 

          
 
www.travel2america.nl   mail: info@travel2america.nl    phone: (+31) 346 769003 
 
 
Dag 6,: 
Memphis – via Highway 61 – Clarksdale – Tallahassee – Indianola – Greenwood (217 km) 
 
Memphis highway 61 south, Tunica, Clarksdale. (122 km) 
Clarksdale 49 south Tutwiler (26 km) 
Tutwiler 49 east Albin, Glendora, Greenwood (69 km) 
 
Vandaag rijd u echt over muziek geschiedenis: de Highway 61 ook wel Americas Blues Alley 
genoemd. U kunt lunchen in Clarksdale in de blues club Ground Zero waarvan de eigenaar de 
acteur Morgan Freeman is. Vervolgens gaat de route weg langs uitgestrekte katoenvelden die 
zo kenmerkend zijn voor dit gebied. De kruising van de 61 en de 49 zijn de zgn “ Crossroads”  
waar Robert Johnson zijn ziel verkocht aan de duivel. Via de 49 rijden u naar Tallahassee en 
Greenwood waar het BB King museum staat. In Tutwiler stond W.C. Handy op de trein te 
wachten toen hij de eerste geluiden van de blues hoorde. The rest is history. 
 
Stop in Indianola voor B.B.King museum en in Clarksdale voor het Delta Blues Museum 
Hotel: Tallahatchie Flats, 56458 Co Rd 518, Greenwood, MS 38930, www.tallahatchieflats.com 
(vooraf boeken!) 
Nabij het hotel Tallatchie flats ligt bij het witte kerkje Robert Johnson begraven. 
 
B.B. King en de Mississippi Delta Blues 
 
De blues wordt niet geschreven maar geboren. Net als de spiritual is deze muziek pure 
zelfverdediging, een tegenwicht tegen ellende en misère, die stem geeft aan wat er mis is in het 
leven. In Mississippi woont de blues al sinds het begin, geboren en getogen in de katoenvelden 
en zweterige jook joints aan de oevers van de rivierdelta. Naast Muddy Waters, Charley Patton 
en Robert Johnson wordt B.B. King tot de absolute grootmeesters van de Delta Blues gerekend.  
 
Mississippi is waar de blues werd geboren, in een pijnlijke bevalling die niet zonder slag of stoot 
verliep. In dit rijk van Koning Katoen heersten namelijk voor de meeste die hem dienden geen 
harmonie, maar pijn en onderdrukking. Vanaf het midden van de negentiende eeuw werkten de 
zwarte slaven van zonsop- tot zonsondergang zich hier op de velden van Mississippi de vingers 
en ruggen bloederig. Hun voorvaderen werden zonder opgaaf van reden weggerukt uit Afrika, 
en gedwongen er hun cultuur achter te laten. Zonder roots of reputatie spekten ze nu dag in, 
dag uit de kas van de blanke boeren, met als enige vooruitzicht dat er geen vooruitzicht was. Uit 
die duisternis ontstond de Delta blues; rauw, klagend, en doortrokken van verontwaardiging. 
Begeleid door simpele instrumenten en gedragen door een verweerde stem trok hij ten strijde 
tegen het onrecht, door simpelweg te verhalen over de heersende misstanden. En werd hij, 
toen bleek dat de muziek overal aansloeg, tot uitweg uit dat miserabele bestaan. 
 


